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פרשת פקודי
נושא השבוע :חנוכת הבית
מה

•

ברכת משה לסיום העבודה –
המשכן וכליו הובאו אל משה
והוא ראה כי בני אהרן עשו
הכל לפי מצוות ה' .משה
בירך אותם וציווה להקים
את המשכן.

•

משה הקים את המשכן על אדניו
קרשיו ,בריחיו ועמודיו ,פרש את
האוהל על המשכן  ,נתן את ארון
עדות בתוכו ,הניח את השולחן וערך
עליו לחם ,הניח את המנורה בתוכו,
שם את מזבח הזהב והקטיר עליו
קטורת ,וכן את הכיור ובו מים

השכינה באה לתוך המשכן –

לרחצה ,והקים חצר מסביב .רק אז

לאחר שהוקם המשכן כיסה
הענן את אוהל מועד וכבוד ה'
מלא את המשכן .מאז בכל
יום שרה הענן על המשכן
ובלילה ,עמוד האש .רק
בעלות הענן מעל המשכן נסעו
בני ישראל.

אכה".
משׁה ֶאת ַה ְמּ ָל ָ
" ַויְ ַכל ֶ
לאחר שהושלמה המלאכה ראוי
היה המשכן לכך שיבוא בו כבוד ה',
מוֹעד
ואכן" :וַיְ ַכס ֶה ָענָן ֶאת א ֶֹהל ֵ
וּכבוֹד ה' ָמ ֵלא ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן".
ְ

שתחילת המגורים בבית חדש הוא אירוע בעל משמעות ,עם תקווה להתחלה חדשה וטובה.
קריאת המדרש ודיון
ניתן לפתוח בשאלה :מדוע עיכב משה את הקמת המשכן? הקמת המשכן היא אירוע משמח
בעל משמעות .היא מסמלת את העובדה שאלוהים יורד ושוכן בתוך העם .משה רצה שיום
חשוב זה יתרחש בחודש בו אירע מאורע חשוב אחר ,כיוון שאותו חודש כבר מתקשר
עבור העם למושגים של שמחה והצלחה ,הקמת המשכן באותו חודש תקשר גם את המשכן
על כל הכלול בו לאותם מושגים חיובים – כך תיווצר התחלה טובה שתוביל גם
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מ ד ר ש

מהי חנוכת הבית? זהו אירוע שהוא טקס פתיחה של בית חדש .הטקס מסמל את הרעיון

להמשך טוב ומוצלח.

השבוע

בפרשה

מופיע בפרשה זו פירוט
החומרים ששימשו למלאכת
המשכן ,תיאור בגדי הכהונה
לתיאור
חגיגי
וסיום
המלאכה.

את סיומה של מלאכת המשכן.

נושא

•

בהמשך

לפרשה

הקודמת

הפרק האחרון בספר שמות מתאר

האשה באבטיח  /נורית זרחי

ש י ר

אשה אחת גרה בתוך אבטיח
גדול ,נורא.
היו לה שני שרפרפים
וכסא ומנורה.
היא חתכה לה חלון
וחצבה לה סלון,
ותלתה שם תמונה
והכניסה ארון,
וחתול שיצוד עכברים
היא גידלה בפינה,
ופתאום –
נסתימה העונה.
הלכה לה אותה האשה,
לחפש לה דירה חדשה.
היא חקרה ,שאלה,
לא מצאה שום דבר,
רק חדרון
בתוך גזר
ארוך
אבל
צר.
מעכשיו –
לא היה לה מקום לסלון,
ולכן היא חתכה מחצית הארון
והכניסה רק רבע
כסא
וחתול
ושרפרף,
מעצמה היא בקושי הצליחה
לדחוק
את האף.
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